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۱۷۱۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

میناسرتب هک ات ور هدرک شرت وت یا
مینایرگب هک ات ار هدنخرکش هتسب

مرکش همه وت زا کنآ زا مدرگن شرت
میناج رهگ نم ،تسا نت )۱(بیصن هیرگ

موش نادنخ و هزات ،مور شتآ لد رد
میناک رز هلمج کنآ زا ،خرس رز وچمه

مرگنب ار وت ریغ رگا شتآ لد رد
مینازرا نم چنآ ز ،راسگنس ارم راد

اپ هب مزیخن چیه ،شیع هب منیشن چیه
میناشنب هک وت زج ،میرادرب هک وت زج

دیرگنب نم هب و تشگ یتروص نم لد نیا
میناشیپ و رس رب لد دادیمه هسوب

؟تسیچ لاح ،دوب ریخ ،وگب لد یا :متفگ
؟میناملظ هک هن نم ؟همه یرون هک هن وت

؟تسیچ ز دوخ زا یگریخ ماوت نم ینم وت رو
مینادیمن :هک لد تفگ و دیدنخب تسم

لاجم ار نابز تسین ،لاحم وت بلطم ،ور
میناوخورف هتفخ وت هک مفهک هروس

لد شیپ نم تروص داتفرد وا رب دوز
»)۳(میناّبر )۲(قداص یا تسار وگب« :تفگ

تسا قح سمش رظنم زا تریح نیا« :هک تفگ
»میناف وا رد کنآ ،نایزیربت )۴(رخفم
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»میناف وا رد کنآ ،نایزیربت )۴(رخفم

۴۸۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دربب و درایب ،دریگ و دشخب یادخ
تسنوزوم لقع )۵(نازیم هب هن ،وا راک هک

۴۰۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

یوت ناک هفیلخ ار یلیل تفگ
)۶(یوغ و ناشیرپ دش نونجم وت زک

یتسین نوزفا وت نابوخ رگد زا
یتسین نونجم وت نوچ شماخ تفگ

رتباوخ رد وا تسرادیب هک ره
َرَتب شباوخ زا شیرادیب تسه

ام ناج دوبن رادیب قحب نوچ
)۷(ام نادنبرد وچ یرادیب تسه

لایخ )۸(بوکدگل زا زور همه ناج
)۹(لاوز فوخ زو دوس و نایز زو

َرف و فطل ین شدنامیم افص ین
رفس هار نامسآ یوسب ین

لایخ ره زا وا هک دشاب نآ هتفخ
)۱۰(لاقَم وا اب دنک و دیموا دراد

باوخ هب وا دنیب )۱۱(روح نوچ ار وید
بآ وید اب وا دزیر توهش ز سپ

تخیر هروش رد ار لسن مخت کنوچ
تخیرگ یو زا لایخ دمآ شیوخ هب وا

دیلپ نت و نآ زا دنیب رس فعض
)۱۲(دیدپان دیدپ شقن نآ زا هآ
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)۱۲(دیدپان دیدپ شقن نآ زا هآ

۳۹۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناینادنز ربخیب نادنز ز بش
نایناطلس ربخیب تلود ز بش

نایز و دوس ٔهشیدنا و مغ هن
ن~ف نآ و ن~ف نیا لایخ هن

مه باوخیب دوب نیا فراع لاح
)۱۴(مَرَم نیز )۱۳(ٌدوُقُر مُه :دزیا تفگ

بش و زور ایند لاوحا زا هتفخ
بر )۱۵(ِبیلقت ٔهجنپ رد ملق نوچ

مقر رد دنیبن هجنپ وا کنآ
ملق زا شبنجب درادنپ لعف

دومن او فراع لاح نیز )۱۶(یاهّمش
دوبر رد )۱۷(یسح باوخ مه ار لقع

۱۸ هیآ ،)۱۸( فهك هروس ،میرک نآرق 

ۚ  ِديِصَوْلاِب ِهْيَعاَرِذ ٌطِساَب مُُهبْلَكَوۖ  ِلاَم�شلا َتاَذَو ِ�َِميْلا َتاَذ ْمُُهب�لَُقنَوۚ  ٌدوُقُر ْمُهَو ًاظاَْقَيأ ْمُُهبَسْحَتَو
َ�َو ًراَرِف ْمُْهنِم َْتي�لَوَل ْمِهْيَلَع َتْعَل�طا ِوَل .ًابْعُر ْمُْهنِم َْتِئلُ

یسراف همجرت

 پچ و تسار یولهپ هب ار نانآ ام و دنباوخ رد هکنآ لاح و یتشادنپ یم رادیب ار اهنآ )ربمایپ( وت و
 زاً ارهق یتفر یم نانآ غارس هب رگا و دوب هدرتسگ شیوخ تسد ود راغ هناتسآ رب ناشگس و میدینادرگیم

.یدیسرت یم تخس نانآ  زا یتخیرگ یم ناشیا

۲۱۷۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

یوش نید و لقع ریپ ات نک دهج
یوش نیبنطاب وت لک لقع وچ ات

داشگ ور ابیز لقع نوچ مدع زا
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داشگ ور ابیز لقع نوچ مدع زا
داد مان شرازه و داد شتعلخ

سفنشوخ یاهمان نآز نیرتمک
سک جاتحم وا چیه دوبن هک نیا

ور لقع دیامن او تروص هب رگ
وا رون شیپ زور دشاب هریت

دوش ادیپ یقمحا لاثم رو
دوب نشور وا شیپ بش تملظ

تسرتیرات و )۱۸(رتِملظُم بش ز وک
تسرختملظ )۱۹(یقَش شافخ کیل

زور رون اب نک یوخ کدنا کدنا
زورفیب ینامب یشافخ هنرو

تس یلکشم و لاکِش اج ره قشاع
تس )۲۰(یلبقُم غارچ اج ره نمشد

شلد دیوج ناز لاکشا تملظ
شلصاح دیامن رتنوزفا هک ات

دنک لکشم نآ لوغشم ار وت ات
دنک لفاغ دوخ تشز داهن زو

۲۳۶۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

یرپیم رب اوه �رَپ اب وت نوچ
یربیم نآ نامگ نم رب مرج�

دَُوب دَد و ماد لاعفا ار هک ره
دَُوب دب نامگ شنامیرک رب

)۲۱(یُوب نوچ ره ی�اع وزج وت نوچ

یوَغ ینیب دوخ فصو رب ار لک
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یوَغ ینیب دوخ فصو رب ار لک

ترس ددرگ رب و یدرگرب وت رگ
ترظنَم دنیب هدندرگ ار هناخ

ناور )۲۲(مَی رب یور یتشک رد وت رو
ناود ینیب یمه ار می لحاس

)۲۳(همَحْلَم زا لدگنت یشاب وت رگ

همه ار ایند ِو�ج ینیب گنت

ناتسود ماک هب یشاب شوخ وت رو
ناتِسُلگ نوچ تدیامنب ناهج نیا

قارع و ماش ات هتفر سک اسب یا
قافن و رفک زج چیه هدیدن وا

)۲۴('یرَه و دنه ات هتفر سک اسب یو

)۲۵('یرِش و عیب رگم زج هدیدن وا

نیچ و ناتسکرت هتفر سک اسب یو
نیمک و رکم زج چیه هدیدن وا

وب و گنر زج )۲۶(یکَرْدُم درادن نوچ
وجب وگ ار اهمیلقا ٔهلمج

ناهگان دیآ دادغب رد واگ
نارس نآ ات نارس نیز وا درذگب

هزم و اهیشوخ و شیع همه زا
هزبرخ رشِق هک زج دنیبن وا

)۲۷(شیشح ای هر رب هداتفا دوب هک

شیرَخ ای یواگ )۲۸(ناریَس قی�

)۲۹(دیدَق نوچ تعیبط خیم رب کشخ

)۳۰(دیَزی � شناج بابسا ٔهتسب
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للع و بابسا )۳۱(ِقْرَخ یاضف نآو
(۳۲)لََجا ردص یا  ا ُضَرا تسه

ناج شقن نوچ دوش )۳۳(لَدبُم نامز ره
نایع رد یناهج دنیب ون هب ون

تشهب )۳۴(ِراهَنا و سودرف دوب رگ
تشز تشگ دش تفص کیٔ هدرسف نوچ

.ظح ،هرهب :بیصن )۱(
وگتسار :قداص )۲(
.یهللا ،ییادخ ،بر هب طوبرم :یناّبر )۳(
.دننک رخف نآ هب هچنآ ،راختفا لحم ،ندیزان و ندرک رخف یاج :رخفم )۴(
وزارت :نازیم )۵(
هتشگرس و هارمگ :یوغ )۶(
.قح هب لوصو هار ندش هتسبً ازاجم .ندنام هرصاحم رد ،رد ¤سب لمع :نادنبرد )۷(
تفآ و جنرً ازاجم ،یبوکدگل ینعم هب تسا ردصم مسا :بوکدگل )۸(
.¤فر نیب زا ،ندش هدودز ،ندش تسین :لاوز )۹(
وگتفگ و راتفگ :لاقَم )۱۰(
.یتشهب یابیز نز ای ابیز رایسب نز ،دشاب رایسب شمشچ یهایس و یدیفس گنر هک یسک ،مشچ ابیز :روح )۱۱(
.لایخ هراب رد تسا یریبعت :دیدپان دیدپ شقن )۱۲(
دِقار عمج ،ناگدیباوخ ،ناگتفخ :دوُقُر )۱۳(
ندیمر زا رکذم درفم یهن لعف :مَرَم )۱۴(
.ندرک هنوگژاو ،ندینادرگرب :بیلقت )۱۵(
.تسا ندییوب راب کی یانعم هب لصا رد .زیچ ره زا کدنا و مک رادقم :هّمش )۱۶(
.تسا ندب ضراوع زا هک یلومعم باوخ نامه :یسح باوخ )۱۷(
کیرات :ِملظُم )۱۸(
زور هیس :یقش )۱۹(
تخب کین :لبقُم )۲۰(
یشاب :یُوب )۲۱(
ایرد :مَی )۲۲(
راوگان هثداح ،زادنارب نامناخ گنج :همَحْلَم )۲۳(
تاره :'یرَه )۲۴(
شورف و دیرخ :'یرِش و عیب )۲۵(
.تسا دارم و بولطم ینعم هب اجنیا رد لاعفِا باب زا لوعفم مسا ،هدش کاردا :کَرْدُم )۲۶(
فلع ،کشخ هایگ :شیشح )۲۷(
.تسا ندمآ شوخ هب اجنیا رد .شدرگ و ریس ینعم هب .دنناوخ نوکس هب ار »ای« نایسراف هک تسا یبرع ناریس نامه :ناریَس )۲۸(
دوس کمن هدیکشخ تشوگ :دیدَق )۲۹(
دوش یمن نوزفا :دیزَی � )۳۰(
ندرک هراپ :قْرَخ )۳۱(
ریزو نیرتگرزب ،مظعا ریزو :لََجا ردص )۳۲(
.هدشلیدبت ،هدشضوع :لَدبُم )۳۳(
نارابیوج ،اهرهن :راهَنا )۳۴(


